KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat,
kemudahan, dan segala kebaikan-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “LEGAL
REASONING HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA VRIJSPRAAK NO
61/Pid.B/LH/2018/PN Dmk” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Strata Satu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas hukum Universitas
Pelita Harapan Surabaya.
Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak tantangan dan lika-liku yang
saya hadapi, namun saya yakin pertolongan Allah tidak akan pernah telat dan
dengan berbagai cara. Pada akhirnya semua tantangan itu dapat penulis lalui tanpa
lepas dari bimbingan dan dukungan baik secara moral maupun spiritual dari orangorang terkasih, terkhususnya bapak ibu guru dosen Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Pelita Harapan Surabaya, orang tua dan keluarga, sahabat dan temanteman yang selalu mendukung saya. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah
saya untuk mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setulus hati kepada
setiap pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini:
1. Dr. Ronald S.T., M.M., selaku Executive Director Universitas Pelita
Harapan Surabaya, terima kasih telah memberikan dukungan kepada saya
dan mahasiswa lainnya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi kami sebaik
dan semaksimal mungkin. Terima kasih juga saya ucapkan karena telah
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memberikan fasilitas yang baik selama saya menjalani perkuliahan di
Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan Surabaya, saya ucapkan terima kasih karena
telah banyak membimbing saya baik selama perkuliahan maupun selama
proses penyusunan skripsi ini, memberikan masukan dan saran baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik
dan mengerjakan skripsi dengan maksimal.
3. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, saya ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan ilmu yang ibu
berikan sehingga saya dapat menulis skripsi ini dengan baik. Serta terima
kasih juga khususnya untuk kesediaan waktu ibu untuk memberikan koreksi
dan arahan kepada saya di malam hari dan hari libur, saya sampaikan
permohonan maaf apabila selama melakukan bimbingan ini ada hal yang
kurang berkenan di hati ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu Sari atas segala
bantuan, bimbingan dan kesabaran hati ibu kepada saya.
4. Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, saya
ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan Ibu Carissa
yang sedari awal proses penulisan skripsi ini telah dengan sabar membantu
dan memberikan arahan kepada saya, mengingatkan dan memberikan
koreksi terhadap kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih pula saya
ucapkan atas kesediaan waktu ibu selama saya melakukan bimbingan yang
tak jarang menghubungi ibu di luar jam kerja, juga membantu saya dalam
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pengumpulan skripsi yang sudah mepet dengan deadline. Saya mohon maaf
apabila selama melakukan bimbingan ini ada hal yang kurang berkenan di
hati ibu, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang ibu Carissa
berikan dengan sabar.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang
telah memberikan ilmu hukum mengajar saya selama masa perkuliahan,
terima kasih karena telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang
berharga untuk saya.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah
melayani dan membantu saya dengan baik selama menjalani masa
perkuliahan baik offline ataupun online dikarenakan pandemic Covid-19.
7. Keluarga saya yang saya sayangi dan cintai karena telah memberikan
support dan dukungan jasmani maupun rohani terhadap saya selama saya
menempuh perkuliahan di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terkhusus
untuk kedua orang tua saya Anddy Anto dan Susan Ivandiani atas bantuan
dan dukungan untuk saya tetap semangat mengerjakan dan mengumpulkan
sesuai waktu. Kedua saudara saya Cartenius J.W, Glesser I, serta kakak ipar
saya Erina.
8. Wisnu Andriawan S.H saya ucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan
telah membantu saya dalam bertukar pikiran serta mencari pertimbangan
dan bahan sumber hukum untuk penulisan skripsi saya, selalu
menyemangati dan membantu saya hingga akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik hingga detik-detik terakhir batas pengumpulan.
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Terima kasih telah menemani saya hingga larut malam dalam mengerjakan
skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, semangat serta kasih sayang yang
sudah diberikan terhadap saya. Thank you beb!
9. Kepada teman-teman terkasih, terkhusus kepada 2 (dua) teman saya yang
selalu mendukung dan mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini,
yaitu Yosep Charlie T dan Gabriella Angelica. Terima kasih telah menjadi
teman yang baik selama masa perkuliahan, menjalani dan melewati masa
perkuliahan bersama-sama dan hingga tiba waktunya untuk kita menulis
skripsi kita masing-masing. Semoga melalui perkuliahan hukum ini kita
dapat sama-sama belajar dan dapat memanfaatkan ilmu hukum ini dengan
baik di kehidupan kedepan dan tetap menjadi teman yang baik serta saling
mendukung. Terima kasih telah membantu saya dalam penulisan, tukar
pikiriran, mengumpulkan berkas skripsi dan mengingatkan serta memotivasi
saya untuk terus mengerjakan dan tidak menyerah walupun waktu batas
pengumpulan sudah mepet, terkhususnya untuk Yosep Charlie
T. Terima kasih dan semoga kita semua sukses dalam menjalani sidang
skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) sesuai dengan impian
kita! Semangat!
10. Kepada yang terkasihs, yang telah mendukung dan memberikan support
terhadap saya selama berlangsungnya perkuliahan sampai akhirnya
penulisan skripsi ini telah rampung. Serta seluruh pihak yang telah
membantu, menghibur, menyemangati dan menginspirasi saya selama
proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
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Akhir kalimat, saya berharap skripsi ini bisa bermanfaat serta memberikan
memotivasi kepada siapa saja yang menggunakan dan membutuhkannya, dan
biarkan Tuhan yang membalas kebaikan dan kasih sayang yang telah saya terima.

Surabaya, 30 Agustus 2021
Penulis,

Chrisantya Puspita Dewi
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